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L’EUCARISTIA FA L’ESGLÉSIA 

Benvolguts diocesans:  

L’Eucaristia és el tercer element constitutiu de la Diòcesi. És un element fonamental, perquè 

l’Església neix, creix i és edificada per l’Eucaristia.  

L’Església neix de l’Eucaristia, mitjançant la qual es fa actual de manera sacramental el 

lliurament de Jesucrist a la creu. Cada Eucaristia és memòria viva de la seva mort i proclamació 

joiosa de la seva resurrecció fins que Ell torni. L’Església té el seu origen precisament en aquest 

misteri pasqual. Quan l’Església celebra l’Eucaristia, actualitza l’obra de la redempció, que 

dóna origen a la nova aliança i la comunitat de la nova aliança que és l’Església. Per això 

escrivia Ratzinger que “l’Eucaristia és el lloc del naixement ininterromput de l’Esglé- sia, en la 

qual el Senyor la funda constantment de nou”. 

L’Església és comunitat eucarística. L’origen últim de qualsevol comunitat cristiana no és la 

voluntat d’un grup de persones d’associar-se per una bona finalitat. Cada comunitat neix i creix 

al voltant de l’Eucaristia. Hi ha una frase contundent del Concili, que diu: “no es construeix cap 

comunitat cristiana si aquesta no té la seva arrel i centre en la celebració de la sagrada 

Eucaristia” (PO 6). L’Eucaristia ha d’estar, per això, en el centre de cada parròquia i, de manera 

especial, al centre de la vida de la nostra Diòcesi.  

Un antic adagi diu que “L’Església fa l’Eucaristia i l’Eucaristia fa l’Església”. En certa manera 

l’Església fa l’Eucaristia, perquè és la comunitat reunida la que celebra el Sopar del Senyor. 

Però és molt més cert que l’Eucaristia fa l’Església. No existiria l’Església sense el lliurament de 

Crist a la creu, rememorada en l’Eucaristia.  

A més, l’Eucaristia realitza la comunió, en què consisteix l’Església. La comunió en el Cos i la 

Sang del Senyor estableix una íntima comunió amb el Déu Trinitari. I, al mateix temps, s’edifica 

la comunió entre nosaltres. La comunió de cadascú “amb” Crist realitza la comunió de tots “a” 

Crist. A la comunitat dividida de Corint escriu Pau: “El pa és un, i així nosaltres, ni que siguem 

molts, formem un sol cos, perquè participem del mateix pa” (1 Cor 10,17). El cos Eucarístic de 

Jesús edifica el cos de Crist que és l’Església.  

Finalment, l’Eucaristia empeny a l’Església a testificar el que viu. ‘Anunciem la vostra mort, 

confessem la vostra resurrecció!, diem cada vegada que celebrem el Sopar del Senyor. 

L’Eucaristia alimenta la fe i condueix a comunicar-la. No podem seure a la taula del Ressuscitat 

sense sentir la crida a donar testimoni de l’experiència viscuda al costat d’Ell.  

Siguem ben conscients que la nostra Diòcesi es constitueix, s’edifica i renova al voltant de la 

Taula de l’Eucaristia. Ella és veritablement “font i cimal de la vida cristiana” (LG 11). 

 

+ Francesc Conesa Ferrer 
Obispo de Menorca 


